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Gregoriaans zonder  
concessies

Het mag gerust groots 

genoemd worden: het 

opnemen van het com-

plete Latijnse psalterium 

in gregoriaanse zang. 

Het resultaat liegt er niet 

om: 12 cd’s, een docu-

mentaire en een tekst-

boek. KN sprak met mu-

sicus Eugeen Liven 

d’Abelardo over Het Psal-

terium Project.

Eric Hendrix

In het traditioneel katholieke 
West-Vlaanderen leerde Eu-
geen Liven d’Abelardo als 
knaap gregoriaans zingen. Zijn 
eerste lessen kreeg hij van de 
koster en op zondag zong hij 
samen met zijn vader in het 
koor. Ook zijn eerste vriendin-

netje versierde hij bij het orgel, 
maar zoals zo vaak probeerde 
ook Liven d’Abelardo zich op 
een bepaalde leeftijd van de 
wereld van zijn jeugd los te 
maken. De Kerk verdween 
naar de achtergrond, maar de 
muziek bleef.

Een oude liefde
Na twintig jaar werkzaam te 
zijn geweest in de operawereld 
en de hedendaagse muziek 
was hij, naar eigen zeggen, 
“opgebrand”. Toen hij in die 
periode werd gevraagd in te 
vallen als dirigent van een 
kerkkoor, presenteerde zich 
daar plotseling weer een oude 
liefde. “Voor ik het wist zat ik 
met een pot bier met die oude 
gasten gregoriaans te zingen.”
De liefde ontvlamde weer vol-
ledig en in 1994 zag het semi-
professionele koor Hartkeriana 
het levenslicht. Liven 
d’Abelardo stelde de groep sa-
men uit zangers met ervaring in 
de psalmodie. Vrijwel allemaal 

waren ze verbonden aan de 
Schola Cantorum Amsterdam 
of het Nederlands Kamerkoor.
Oorspronkelijk ging het hem er 
niet om gregoriaans binnen de 
liturgie te zingen, maar om het 
als concertmuziek te presente-
ren. “Als ik daar tegenwoordig 
aan terugdenk, besef ik hoe ab-
surd dat was. We deden dat 
ook in discotheken… met wie-
rook”, lacht hij bijna veront-
schuldigend, “maar dat was 
zeer onbevredigend. Gregori-
aans is namelijk tekst. Tekst die 
op een gestileerde manier ge-
bracht wordt in de muzikale 
taal van de Middeleeuwen.”

Gregoriaans is liturgie
In de documentaire over Het 
Psalterium Project beoordeelt 
Antoine Bodar het werk op ba-

sis van dezelfde criteria. Het 
mag duidelijk zijn dat voor de 
kenners een goede uitvoering 
van de gregoriaanse psalmo-
die in de eerste plaats de tekst 
ondersteunt.
“Het gregoriaans was en is 
nog steeds liturgie”, vertelt Li-
ven d’Abelardo. “Vanaf het 
moment dat de vroegchriste-
lijke Kerk overging van het 
Grieks naar het Latijn is lang-
zaam het gregoriaans ont-
staan en dat heeft de liturgie 
altijd in grote mate vormgege-
ven, feitelijk tot aan het Twee-

de Vaticaanse Concilie.”
Hij pakt een facsimile van 

het Hartker-manuscript 
dat op de keukentafel 
ligt en begint zachtjes 
te zingen, terwijl zijn 
vinger over de streep-
jes en puntjes boven 

de tekst glijdt. “Dat 
zijn de neumen”, legt 

hij uit. “Die geven aan 
hoe de melodie verloopt, 

vooral de ritmische prosodie, 
ze geven echter niet de toon-
hoogte aan – die werd doorge-
geven in een orale traditie en 
was onderhevig aan de mode 
van de tijd, om nog maar te 
zwijgen over alle regionale ver-
schillen die er in Europa be-
stonden. Vanuit Rome werd in 
de Middeleeuwen geprobeerd 
om daar uniformiteit in te krij-
gen. Iets dat door Pepijn de 
Korte en later Karel de Grote 
werd bevorderd.
Vooral Pepijn was visionair. 
Hij bouwde dat enorme Karo-
lingische rijk op en één van de 
trucs was om de kerkelijke cul-
tuur te uniformiseren, vooral 
de liturgie. Overal Latijn en de-
zelfde gezangen, dat creëerde 
herkenbaarheid en dus een ge-
deelde identiteit.”
Liven d’Abelardo benadrukt 
dat het gregoriaans niet zomaar 

een kunstuiting is, maar het 
product van een doorslagge-
vende fase in de westerse kerk-
geschiedenis. De Franken bo-
den de Romeinse Kerk 
bescherming door middel van 
zwaarden en manschappen. In 
ruil daarvoor gaf Rome het 
Frankische rijk kennis en cul-
tuur door middel van kloosters 
en zangers-monniken. Een goe-
de deal – voor beide partijen.

Geen concessies
Het is duidelijk dat historiciteit 
een belangrijke rol speelt in Het 
Psalterium Project. Er zijn dan 
ook geen concessies gedaan 
waar het de authenticiteit van 
het werk betreft. Het project 
volgt in grote mate het tiende-
eeuwse manuscript van Hartker, 
een monnik en kluizenaar van 
de abdij van Sankt Gallen. Er is 
geen enkele opsmuk, in plaats 
daarvan presenteert het werk de 
psalmen in hun eenvoudige 
kwetsbaarheid die het juist zo 
indringend lijkt te maken.
Maar de geschiedenis speelt 
ook nog op een andere manier 
een rol in het project; het mar-
keert namelijk het einde van 
een tijdperk. “Eén van onze 
doelen was om de kennis over 
hoe de getijden in het gregori-
aans werden gezongen te con-
serveren. Die traditie gaat nu 
namelijk verloren.”
Zo is Het Psalterium Project niet 
alleen een jeugdliefde die voor 
haar artistiek leider tot levens-
werk uitgegroeide, maar ook 
een tijdcapsule waarin dit rijke 
culturele erfgoed aan de tand 
des tijds zal proberen te ontko-
men. +

Psalterium Currens: boekwerk-  + 
12CD Box + DVD. € 75,- (incl. 
verzending in Nederland). 
Info: hartkeriana@gmail.com, 
www.psalterium.com
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staat van het goud- en zilversmeden. 
Tijdens de Silver Challenge zal een 
bijzondere zilveren zonnemonstrans 
te zien zijn, genaamd “De Kus”. In  
de zonnestralen is een Latijnse tekst 
verwerkt uit het Bijbelse Hooglied. 
De monstrans wordt vergezeld door 
de bijbehorende pyxis of hostiedoos. 
Na de Silver Challenge zal de mon-
strans in gebruik genomen worden 
door de zusters van Maria Stella  
Matutina in Dordrecht. Adres:  
De Hoge Vierschaar, (Stadhuisstraat 
1). Geopend van 10.00 uur - 17.00 uur.
Info: kalkmananna1@gmail.com

Gebedsdag Vrouwe van 
Alle Volkeren
Amsterdam, zo 20 mei
Op Eerste Pinksterdag vindt in de  
RAI de nationale gebeds- en ontmoe-
tingsdag van de Vrouwe van Alle  
Volkeren plaats. Mgr. Jos Punt, bis-
schop van Haarlem-Amsterdam, viert  
de Eucharistie. Met ook rozenkransge-
bed, sprekers en gelegenheid tot  
ontmoeting. Programma: tussen 11:30 
- 18:00 uur. Adres: Forum Centre,  
Ingang E (Europaplein 2-22).
Info/aanmelden: 
www.devrouwevanallevolkeren.nl

Kingsmen
Pyreneeën, woe 23 t/m zo 27 mei
KingsMen organiseert een bergtocht in 
de Pyreneeën. Een groep mannen reist 
af naar een abdij in de bergen  
om daar spiritueel en fysiek uitgedaagd 
te worden. 
Een tocht die de mannen helpt om weer 
op te staan in hun kracht, zodat zij hun 
rol kunnen oppakken in het gezin,  
de Kerk en de maatschappij. Dit kun-
nen ze alleen met hulp van echte vrien-
den en door God een plaats te geven  
in hun leven.
Info/aanmelden: www.kingsmen.nl 

Cursilloweekend
Heiloo, do 24 t/m zo 27 mei
De Cursillo is een ‘kleine geloofscur-
sus’ met als doel de christenen van 
vandaag te helpen de kernwaarden van 
het christendom opnieuw een plaats te 
geven in het leven van alledag. In het 
weekend na Pinksteren wordt een Cur-
sillo Weekend georganiseerd in het 
Gastenhuis van het Heiligdom O.-L.-V. 
ter Nood (Hoogeweg 65). Voor als u 
verdieping of bevestiging in het geloof 
zoekt, of als u meer wilt weten over de 
basisprincipes van ons christen-zijn.
Info/aanmelden: info@cursillo.nl
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